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»Det var farligt, men jeg klarede skæ-
rene. Det gjorde Dilma ikke«, siger han.

Dilma Rousseffs hårde stil
Efter at være blevet anholdt blev Dilma
Rousseff tortureret i 22 dage i streg af
militæret, som spændte elektroder på
hendes brystvorter og vagina for at få
hende til at afsløre sine kammerater i
guerillaen. Dilma Rousseff var 23 år og
løj sig gennem torturen.

»Hun er en meget hård, stærk og be-
slutsom person«, siger filmskaberen.

Da Dilma Rousseff i 2006 blev ud-
nævnt til stabschef for Lula da Silvas re-
gering, drog Helvécio Ratton mod præ-
sidentpaladset i Brasília for at møde
hende i forbindelse med lanceringen af
sin film ’Batismo de Sangue’, der hand-
ler om dominikanerordenens præster i
São Paulo, som ofrede deres liv for at be-
skytte modstandsbevægelsen under
diktaturet.

»Det første, hun spurgte mig om, var,
om jeg var den samme som før. Hvad
svarer man på det? Det er jo klart, at jeg
har forandret mig. Alt andet ville være
mærkeligt. Jeg tror, hun ville vide, om

hun stadig kunne stole på mig«, siger
Helvécio Ratton på sit kontor i bydelen
Cidade Jardim i Belo Horizonte.

Han mener, at årene i byguerillaen og
torturen mærkede hende for livet. Hun
er stærkt mistænksom over for nye
mennesker og stoler kun på en hånd-
fuld personer. Hun virker også som en
kølig person.

»De fleste brasilianere er meget åbne
og omgængelige. Sådan er vores stil.
Dilma er det modsatte. Hendes far var
kommunist fra Bulgarien. Jeg tror, at
hendes hårde stil bidrog til, at hun blev
væltet«, siger han.

Helvécio Ratton sammenligner hen-
de med Lula da Silva, som styrede Brasi-
lien i vækstårene mellem 2003 og 2010.

»Lula fik folk til at føle sig velkom-
men. Det lykkedes aldrig for Dilma.
Hun er en dygtig administrator, men
sit politiske budskab kom hun aldrig
ud med. Hun er alt for teknisk«, siger
han.

Michel Temers linje
Det banker på døren, og ind træder Rat-
tons kone, Simone Mattos, der er pro-

ducent i filmselskabet, som parret dri-
ver. 

Hun er oprørt over, at den 75-årige
tidligere vicepræsident Michel Temer,
som tilhører det korruptionsanklagede
parti PMDB, har haft held med at over-
tage magten fra Dilma Rousseff. Han er
alleredebegyndt at afvikle store dele af
den politik, som Arbejderpartiet har
opbygget. 

Alle kvinder og sorte er blevet smidt
ud af regeringen og erstattet af hvide
mænd fra højrefløjspartierne. 

Michel Temer har også lukket 9 af re-
geringens ministerier, heriblandt kul-
turministeriet, ministeriet for menne-
skerettigheder og ligestillingsministe-
riet.

»Hvordan kan man bare lukke et kul-
turministerium? Det viser med al tyde-
lighed, at regeringen ikke prioriterer
kultur. Som om alt det, vi har kæmpet
for, har været ligegyldigt. Michel Temer
og hans mænd har sat Brasilien 30 år til-
bage i tiden«, siger Simone Mattos.

I de kommende måneder vil senatet
undersøge, om Dilma Rousseff har
brudt loven ved at bruge de statslige

lån til at dække over budgetunderskud-
det og dermed skal afsættes perma-
nent. 

Det mener to tredjedele af senatets
medlemmer, og hvis det sker, vil Michel
Temer styre Brasilien frem til næste
præsidentvalg i 2018. 

I sin afskedstale i præsidentpaladset
for snart to uger siden sagde Dilma
Rousseff med ro i stemmen:

»Det, jeg er blevet udsat for, er et stats-
kup. Jeg er blevet anklaget for en forbry-
delse, jeg ikke har begået«.

Hun tog en dyb indånding og kigge-
de ind i kameraet.

»Det er ikke bare et kup mod mig. Det
er også et kup mod de 54 millioner bra-
silianere, som stemte på mig«.

Det eneste tidspunkt i sin afskedstale,
hvor hun måtte kæmpe med tårerne,
var, da hun mindedes den tortur, hun
blev udsat for under militærdiktaturet.

»Jeg har mærket torturens smerte på
egen krop. Nu mærker jeg den igen«,
sagde hun.
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